
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  163: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  163-والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

  ) 00:00:01.... ) . (  النظر وزناھا تزني فالعين محالة & الزنا من حظه آدم ابن على كتب(  حديث على الشيخ ك�م -  1

  ) 00:02:39. (  مفاسد من الوظائف أماكن في ا&خت�ط في ما الشيخ بيان -  2

  ) 00:12:53. (  بالنساء والمتشبه لحيته الحالق للشباب الشيخ نصيحة -  3

  ) 00:19:19(  ؟.ونحوه البيع عند النساء مع الجائز مالك� حد ما -  4

  ) 00:23:02. (  مجلسه حضر بمن العشاء الشيخ ص�ة -  5

 الذي فمن عليھا السلع لحمل عربة فسرقت أمرھا في ببدنه يسعى وا>خر المال بدفع أحدھما:  تجارة في اشتركا شخصان -  6

  ) 00:35:21(  ؟.الضمان عليه

 الوجه وما ؟.& أم جائز ويبيعھا عندئذ فيخرجھا وغ�ءه السعر ارتفاع الفاعل بھا ينتظر وادخارھا العملة صرف ھل -  7

  ) 00:38:06(  ؟.والمنع الجواز حكم في الفقھي

 امرأة رمي جواز على غضبان وھو لDلواح رميه في والس�م الص�ة نبينا وعلى عليه موسى بقصة ا&ستد&ل ھل -  8

  ) 00:40:59(  ؟.صحيح به احلفي زوجھا لھا قال عندما للمصحف
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

( : الوسيلة اللي بتمنع البسمة والغمزة ؛ ألنه أنت تعرف فيما أعتقد قول الرسول عليه السالم  :الشيخ 
واألذن تزني , كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه ال محالة ، فالعين تزني وزناها النظر 

المشي ، والفرج يصدق والرجل تزني وزناها ( أي اللمس  )وزناها السمع ، واليد تزني وزناها البطش 
  :من هذا احلديث أخذ شاعر مصر يف زمانه شوقي فقال .  )ذلك كله أو يكذبه 

   "نظرة فابتسامة فسالم       فكالم فموعد فلقاء "  



لذلك أنت باعتبارك مسئول جيب أن ال تكون سبباً ليقع يف حملك بسمة أو غمزة وإال أنت بتكون مسئول 
مت ا ؛ ألنك أنت راعي وهذا األمر يف اعتقادي ما دام ما يف اختالط كما عنها ، بتكون كما لو أنت ق

تقول أنت وأنت صادق ، اختالط جسدي بني الشباب والشباب ، ما دام ما يف االختالط هذا ، فتستطيع 
أن تضع حاجزا فحينئٍذ هذه املقدمات اليت أشار إليها الرسول يف احلديث واقتبسها شاعر مصر فتنقطع ، 

د ذلك ما يقع خارج حملك فأنت غري مسئول عنه ، كما حنن غري مسئولني عن كل املفاسد اليت تقع ، وبع
  .لكن أنت يف مكانك الزم تنزهه عن أن يقع فيه شيء من األسباب اليت تؤدي إىل الفاحشة الكربى 

  
شك أنه يرتتب من أظن أنك أنت تعتقد معنا أن املوظفني وبعض املوظفات يف بعض الدوائر ما يف  :الشيخ 

بسبب االختالط ، هذا االختالط واحلمد هللا أنت كما قلت مش واقع : ورائها مشاكل ؛ ملاذا ؟ اجلواب 
عفواً  :السائل  ...عندك ، لكن مقدمات االختالط من الغمز وحنو ذلك موجود كما أنت ذكرت ، فهذا 

  .قضية الغمز واللمس ، ما هي موجودة يف حملي 
  ...واآلن أنت جاوبتين  ...نت جاوبتين باملوافقة عفواً أ :الشيخ 
  باالمكانية: احلليب 

باالمكانية عفواً مبا أين مالزم يعين أحياناً أبو أمحد يبعث لغرض ، هلذا األمر فأنا أؤخر ملا يروحوا  :السائل 
  ...البنات أو إذا يف جمال 

  هذا مش ممكن ، أنت يقولوا لك أبو إيش ؟ :الشيخ 
  .و رائد أب :السائل 
  أبو رائد أهًال مرحباً ، هذا مش ممكن ، أنت كما شاب عندك ؟ :الشيخ 

  .ثالثة : أبو رائد 
  طيب ، وكم بنت ؟ :الشيخ 

  .أربعة : أبو رائد 
فأنت ليس لك إال أعني اثنتان وعقل واحد ، فليس بإمكانك أن تراقب الشباب الثالثة والبنات  :الشيخ 
  .األربعة 

  .يح نعم صح: أبو رائد 
  .ولذلك هذا أمر غري عملي  :الشيخ 

  .مضبوط ، نعم : أبو رائد 
بالش ما حتاول  -ويضحك شيخ السنة رمحه اهللا  -لذلك خليك أنت على موافقتك األوىل معي  :الشيخ 



اللف والدوران ، طيب ، نرجع للموظفني واملوظفات ، فأنت عارف املشاكل اليت تقع هنا ، صحيح أن 
قع هناك ما بتقع عندك ؛ ألنه ما يف االختالط البدين لكن شيء مما يقع هناك يقع عندك ، املشاكل اللي بت

أما ملا كنت يف دمشق اتصلت موظفة معي هاتفياً وسألتين عن املشكلة اللي وقعت فيها ، ما هي املشكلة ؟ 
م هذا شيء يعين مثل إذا أنا موظفة وهلا زميل ، وأنا بستنكر أن تقول املرأة أن هلا زميل مع أن اليو : قالت 

قالت أخي أو شقيقي ، شايف ما عاد يف شعور أن املرأة هذه املصونة احملرتمة املقدرة اللي ما عاد نشوفها أو 
نسمع عنها إطالقاً بتقول لكل إيش ؟ بال مباالة يل زميل ، يوم من األيام وحنن ننتكلم مع بعضنا ، 

ك كذا إىل آخره ؟ عملنا زواج بس عن مزح ، أينعم عن مزح ، اسرتسلنا يف احلديث ، قال هلا تزوجيين نفس
فأنا : الشاهد  )النكاح ، والطالق والعتاق : ثالث جدهن جد وهزلهن جد ( : احلديث يقول : قلت هلا 

نصحت هذه البنت أوًال وجودك يف هذا املكان خطأ ، ومن دالئل اخلطأ هذه القصة اليت وقعت فيها ، أنت 
السؤال هذا ، كان بفرض عليك أنت أنك أصبحت زوجة هذا الزميل املزعوم رغم أنفك ؛ لو سألتين غريي 

هلذا احلديث لكن حنن نرى الطالق اجلدي اللي هو هزل يشرتط يف النكاح شروط وهو اإلذن الويل ، لكن 
لك لو  بعض العلماء يقولوا إذا كانت الفتاة بالغة سن الرشد ، فهي تزوج نفسها بنفسها ، لكن حنن نقول

وجد الويل يف نفس الس وكلها متثيلية وهزل كنت بتصريي زوجة رغم أنفك ، لكن كونه مل يوجد الويل 
أنت خالصة الكالم ال جيوز أن تكوين موظفة يف ذلك : واحلمد هللا ، صارت القضية قضية لغو ، لكن أوالً 

 لدرجة زواج صوري هزيل ، فقصدي ما جيوز تفتحي جمال للشباب أن يتحدثوا معك حىت: ثانياً . املكان 
الشارع احلكيم ملا حرم النظرة واالستماع هو من باب سد الذريعة ؛ ألن الشر ما بيجي طفره قفزة ، وإمنا 

وأنا ما بقدر بتخيل أن هؤالء . إىل آخره  . "نظرة فابتسامة فكالم " : مثل ما وصفت لك شويف متاماً 
رهم ، مش ما يقع نظرهم ، ما يوجهوا نظرهم إىل بنت من هذه الثالث شباب مع أربع بنات ما يقع نظ

البنات ، ما يعرفوا هذه أحلى من هذه ، وهذا أقبح من هذه ، هذا أمر مستحيل ؛ ألنه يف طبيعة النفوس 
من مجلة اجلهاد يتخذ السدود واحللول بني الشر . مطبوع عليها اإلنسان ؛ ولذلك بده اإلنسان جياهد نفسه 

ع اإلنسان فيه ، يف هذا االعتبار حنن ننصح أنك إذا كانت ال تستطيع كما أشرت آنفاً أنك وبني أن يق
هؤالء البنات خييطن يف بيون ألم يدهم يكونوا حتت إشرافك وتوجيهك إىل آخره ، على األقل وضع سد 

  .بني الشابات وبني الشباب 
  .اهللا يعطيك العافية  :السائل 
لكن أنا اآلن مش مشكليت مع الشباب الثالثة ، يف هنا ، أنا فهمت أنه يف  .طول بالك شوية  :الشيخ 

هذا أنت ما شاء اهللا يف عز الشباب ، وبعدين  -يضحك الشيخ رمحه اهللا  -شاب رابع يلي هو مني ؟ 
  .يضحك رمحه اهللا . مزين حالك ، مثل الشباب أنا خباف اآلن عليك منهم 



  .منك  ال أعفي نفسي وأستحق هذا :السائل 
  كيف ؟  :الشيخ 
  .يقول أنه ال يعفي نفسه ويستحق هذا منك ، يعين اللي بتحكيه مضبوط : احلليب 
كويس ، فك نفسك من هذه املشكلة  ؛ ألن البنات بصورة عامة ما حيبوا أصحاب اللحى أمثالنا   :الشيخ 

بوا الشاب اللي شو كانوا حنن ، ألم يهربن منهم لكن العكس بالعكس متاما خاصة بنات آخر الزمان ، حي
  .يسمونه ، يعين كلمة غريبة 

  .يعين مودرن  :السائل 
أي نعم ، فيحبون الشاب املتمدن العصري هذا ، ومن ذلك إيش ؟ واحد يتشبه بالنساء ، وينّعم  :الشيخ 

 وجهه حىت يصري وجه مثل وجه النساء والبنات ، حنن خناف عليك أنت من البنات ، حنن كنا يف مشكلة
  -يضحك رمحه اهللا  -الشباب الثالثة ، صار عندنا اآلن أربعة باربعة 

  
لذلك نصيحتنا لك أنك تم مبوضوع نفسك أكثر مما تم مبوضوع بناتك هذا إن صح التعبري ،  :الشيخ 

من هذا الذي ابتلي به الرجال أنه يتشبهون  -عز وجل  - وأنت الزم منذ هذه الساعة أن تتوب إىل اهللا 
ار من جهة ، ويتشبهون بالبنات من جهة أخرى ، وميكن طرق مسعك يوماً ما قول الرسول عليه بالكف

يعين أعفوها من احللق والقص ، واتركوها كما خلقها اهللا ، هذا  )حفوا الشارب وأعفوا للحى ( : السالم 
ع الذي أنت احلديث الزم يكون وصل إىل شفاف قلبك إىل سويداء قلبك ، وتتبناه كشرع من هذا الشر 

قص الشارب من هنا ، حىت تظهر  )حفوا الشارب واعف اللحى ( تؤمن به وتندفع وراء العمل به ، 
ممكن كما حكينا آنفاً شيء من تزيينها يف حدود  - عز وجل  -الشفاه لكن اللحية اتركها كما خلقها اهللا 

أنت تتشبه بالبنات ، بلى عم  معينة وبذلك تنجو من مشكلتني ، مشكلة قائمة اآلن يف حملك ، وهو أنك
بسأل عن وجودهن عندك مشكلة ثانية بتتشبه بالكفار والفساق ، الكفار معروفني جابوا لنا مصيبة حلق 

اللحية ، ومثل بعض البالد السورية حلق اللحية والشارب ألن هيك الفرنسيني اللي كانوا حمتلني سوريا 
وا شوارم ، الفرنسيني حيلقون حلاهم وشوارم على النظيف خالف االجنليز ، االجنليز حيلقون حلاهم ويرب

متاماً مثل البنات والنساء ، البالد اإلسالمية من قبل ما كانت تعرف حلق اللحية إال يف صورة واحدة إذا 
 أرادوا أنه يبهدلوا إنسان وميثلوا فيه حيلقوا له حليته ، هذا الذي شوفوا كم اختلف الزمان هذا الذي كان يعد

متثيالً يف الزمن األول أصبح اليوم تزيناً ، شايف شلون ؟ فبارك اهللا فيك ، فأنت منذ اآلن بتنوي أنك ختلص 
حالك من خمالفة الشرع ، ومن إتعابك لنفسك كل يوم يومني بتحلق ، بتقف أمام املرآة وإما برتوح عند 

ا معىن قبيح جداً ، ال شك يا أبا احلالق ، بس مش صاحبنا غريه ، أي نعم ، فبتعرف أن حلق اللحية هل



خلق اإلنسان في (( : كما قال   -عز وجل  -رائد أنك أنت ال تشك أنت مثل حكايتنا ما تشك أن اهللا 
  صح ؟  ))أحسن تقويم 

  .نعم  :السائل 
طيب ، واإلنسان كما قال يف القرآن خلق الذكر واألنثى وفاوت بني الذكر واألنثى من مجلة  :الشيخ 
ت الظاهرة ، أنه الرجل بلحية واملرأة بغري حلية ، فلما املسلم يقف أما املرآة ، ومن األدعية املأثورة عن املفاوتا

الرجل أبو اللحية ملا  )اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ( : الرسول عليه السالم أنه كان يقول 
ا يقول ريب كما حسنت يقف أمام املرآة ويسمع ذلك الصوت القبيح يسلط على خديه ، لسان حاله م

خلقي فحسن ُخلقي ، لسان حاله يقول ما حسنت خلقي ، لو أنك يا ريب حسنت خلقي ملا أنبت حلييت 
وجلعلتين كالبنات بدون حلية ، هيك لسان احلال ، وأهل العلم يقولوا لسان احلال أنطق من لسان املقال مش 

ية ، ما أحد يقول هيك هذه كفرية صرحية لكن ضروري الرجل يأيت ويقول واهللا ريب أخطأ ، حيث أنبت حل
إذا كان لسان احلال أنطق من لسان املقال فحينئٍذ جيب أن يتخلص املسلم من هذه البلية القبيحة ، أنه هو 

بدل ما يقول ريب كما حسنت خلقي فحسن ُخلقي ، ال أنت خلقتين بلحية ، فها أنا رايح أرميها أرضاً 
ح األشياء اليت ابتلى ا املسلمون ؛ ولذلك إن شاء اهللا يف اجللسة اليت دعوتنا وأدوسها برجلي ، هذا من أقب

إليها آنفاً أن هناك بعض الناس اآلخرين أنه عندهم أسئلة جنتمع بك وم وبتكون أنت إمامهم يف أنك 
  . الساعة احلادية عشر وربع  -اهللا حيفظك  -ربيت اللحية إمامهم إن شاء اهللا 

  
سألة شيخنا يف نفس املسألة أستاذنا ، مثالً نفس عمل أخينا الكرمي أيب رائد ، يعين جيوز يأتيه يف م: احلليب 

بعض النساء أو كذا أو بصورة أخرى لكن على شان املسألة ضربت عليه ، يأتيه نساء ليشرتين أو ليفصلن 
ر أو ما هي الضوابط أو كذا ، فممكن يصري حوار ما هو اللون ما هو العرض ؟ شو الطول ؟ ما هي مقادي

  اليت يأمرنا الشرع ا من ناحية جواب الكالم مع النساء هلذه الصورة ؟
طبعاً الكالم بده يكون يف حدود احلاجة أوًال والضرورة ، وبعدين ما يكون يف شيء من الليونة  :الشيخ 

هي ، وحنن اشرنا آنفاً والتخنث يف الكالم وال يف تبسم وال يف ويف يعين يكون جدي ، إن كان هو أو كانت 
وما يكون يف جتاوب من أيب رائد مع الزبونة هذه ، أينعم ، ليفصل هلا ما ال جيوز شرعاً ، فإذا كانت واحدة 

مثًال تريد جلبابا قصريا ، بدها جلباب ُخمصر ، بدها فستان ضيق ، بدها بنطلون ، هذا كله ما جيوز يف 
  .اإلسالم ، ويف احلالل ما يغين عن احلرام 

  ...بالنسبة لألخ علي ، على ما أعتقد ال ينطبق يف مصلحيت ما تفضل به  :السائل 
  .مش مهم  :الشيخ 



فطبيعة عملي مثًال أبو ليلى تاجر عندي حيضر القماش وبتعمل له  ...أنا ال أعمل بالقطعة مقاس  :السائل 
هذه طبيعة . سات كذا وكذا مسطرة جلباب شافها كويسا ، فبقول اعمل يل منها أربعني أو مخسني مبقا

  .عملي 
بس إذا هو سأل سؤال ما يطبق عليك يطبق . أنت يا أبا رائد ما يهمك هذا الكالم ، أنت وضح  :الشيخ 

على جارك ، وميكن كالمه من كالم لك ، وامسعي يا جارة شايف شلون لذلك ال تتحمس بالكالم وتقول 
ل احلمد هللا ، أنا لست واقعا يف هذه املشكلة ، وإن كان هذا ال يطبق على علي إن كان ما يطبق عليك ، ق

غريك واقع يف هذه املشكلة يستفيد منها ، مش املقصود بالذات أبو رائد دون أيب أمحد دون أيب حممد ، كلنا 
والسالم عليكم ورمحة اهللا . مسلمني وعلينا أن نتعاون على الرب والتقوى ال نتعاون على اإلمث والعدوان 

  . وبركاته
  . جزاك اهللا خرياً شيخنا : احلليب 

  
هنا وقت أذان فاملؤذن يؤذن وهو مؤذن من بني الطلبة يف نفس الس ، الشيخ يؤم الناس بالصالة رمحه اهللا 

َما َهِذِه اْلَحَياُة يَا قـَْوِم ِإن * َوَقاَل الِذي آَمَن يَا قـَْوِم اتِبُعوِن َأْهدُِكْم َسِبيَل الرَشاِد (( ، ويقرأ بعد الفاحتة بـ 
نـَْيا َمَتاٌع َوِإن اْآلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر  َلَها َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر * الد َمْن َعِمَل َسيَئًة َفَال يُْجَزى ِإال ِمثـْ

   ))َغْيِر ِحَساٍب َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجنَة يـُْرَزُقوَن ِفيَها بِ 
َتْدُعونَِني *َويَا قـَْوِم َما ِلي َأْدُعوُكْم ِإَلى النَجاِة َوَتْدُعونَِني ِإَلى الناِر (( : قرأ يف الركعة الثانية بقوله تعاىل 

َال َجَرَم َأنَما َتْدُعونَِني ِإلَْيِه * َغفاِر ِألَْكُفَر بِاللِه َوُأْشِرَك بِِه َما لَْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َوَأنَا َأْدُعوُكْم ِإَلى اْلَعزِيِز الْ 
نـَْيا َوَال ِفي اْآلِخَرِة َوَأن َمَردنَا ِإَلى اللِه َوَأن اْلُمْسرِِفيَن ُهْم َأْصَحا اِر لَْيَس َلُه َدْعَوٌة ِفي الدُب الن *

ُض َأْمِري ِإَلى ال َه َبِصيٌر بِاْلِعَباِد َفَسَتْذُكُروَن َما َأُقوُل َلُكْم َوأُفـَوالل ِه ِإنل((   
  

  أسئلة عرب اهلاتف 
  السالم عليكم: علي احلليب 

  وعليكم السالم  :الشيخ 
  كيف حال أستاذنا: علي احلليب 

  احلمد هللا :الشيخ 
  ان شاء اهللا تكونا أحسن شيخنا يف جمال أسأل سؤاال: علي احلليب 



  تفضل ... :الشيخ 
ي يف اثنني أخوة ، يعين من إخواننا متشاركني يف بسطة كتب ، يعين واضعني كتب على أستاذ: علي احلليب 

باب املسجد فواحد منه اجلهد واآلخر منه املال يعين مثن هذه الكتب ، فيوجد عرباية وضعها صاحب املال 
العرباية ،  ، على أساس ينقلوا ا الكتب وإرجاعها فهذه الكتب دائماً تكون موجودة على باب املسجد مع

  .فدخل هذا األخ صاحب اجلهد ، دخل املسجد ليصلي فلما خرج وجد العرباية راحية 
  مع الكتب ؟ :الشيخ 
  .ال ، الكتب موجودة ، لكن العرباية راحية مسروقة فمن يغرمها : احلليب 
اية هكذا فلتانة يعترب أيوا من يغرمها ، املسألة حتتاج إىل استقراء إذا كان صاحب اجلهد يف تركه العرب :الشيخ 

  .متساهًال فهو يغرمها ، وإال فالشريكان 
  .الشريكان حىت ولو كان باجلهد يعين : احلليب 
هو هذا ألن اخلسارة أيوا اآلن تنبهت ، إذاً نقول الشطر األول من الكالم سليم ، صاحب اجلهد  :الشيخ 

  .إذاً مل يعترب متساهًال مهمًال ، فالغرم يلحق صاحب املال 
  إذا اعترب متساهًال ؟: احلليب 
  .إذا مل يعترب  :الشيخ 
  .إذا مل يعترب ، أينعم : احلليب 
  .والعكس بالعكس  :الشيخ 
  .والعكس بالعكس ، لكن ما يف صورة ثالثة شيخنا يتقامسون اخلسارة : احلليب 
بتلحق اجلهد فاجلهد ما يدفع هذا الذي قلته أوًال لكن بدا يل أن اخلسارة دائماً تلحق رأس املال ، و  :الشيخ 

  .مال ، خيسر اجلهد ، لكن اخلسارة املادية بتلحق صاحب املال 
  . نعم ، نعم هذا إذا مل يوجد التساهل يف الصورة هذه ، وجزاك اهللا خري شيخنا : احلليب 

  
شابه ذلك ، شيخنا يف هذه األيام ال خيفاكم قضية اخنفاض سعر الدينار وارتفاع سعر الدوالر وما  :السائل 

  .فيعين وردت علي بعض أسئلة فأحببت أن أستفيد منكم أستاذي 
يف ناس يقولوا أم بدهم يصرفوا الدنانري إىل دوالرات وخنبئها من أجل يصري جتارة عملة فما هو وجه 

  اإلباحة أو احلرمة يف مثل هذا ؟
  .رورة املتاجرة ، ما جيوز عندنا ، لكن جيوز استبدال العملة للض :الشيخ 
  .يعين مثل جتارة أو حنو ذلك : احلليب 



يعين يف الظرف الذي وصفته إذا كان أحد عنده مال فيخشى عليه فيستبدله مبا هو أقوى منه ،  :الشيخ 
  .فهذا جيوز لكن ليس بقصد التجارة وإمنا القصد اخلالص من اخلسارة 

هابط بعد شوية ممكن يغلى فيصري الدينار مثًال  أما إذا كان يعين إنسان ببدل ، اآلن مثًال الدينار: احلليب 
مبائة لرية سورية ، فيصرف مثًال مائة دينار بألف وأربعمائة لرية سوري ، أو بأربعة عشرة ألف لرية سوري على 

  أساس أن يشرتي فيهم بضاعة من سوريا فيما بعد واللرية رخيصة فمثل هذه الصورة ؟
العملة السورية ألا رخيصة من أجل أن يدخرها عنده فإذا غلت معليش ، لكن ما يشرتي اآلن  :الشيخ 

اشرتى ا ما يناسبه املتاجرة بنفس العملة ال جتوز إال للضرورة ، فأن يشرتي بضاعة من بلد آلخر يف العملة 
  .البلدية فهذا شيء آخر 

  ى ذلك ؟طيب ، شيخي ما هو الوجه يف حترمي جتارة العملة يعين ما هو الدليل عل: احلليب 
  ..هو أن هذه العملة وهو ال خيفاك أنه ال قيمة هلا ذاتية  :الشيخ 
  .نعم ، إمنا قيمتها يف الذهب أو األشياء األخرى : احلليب 
  .فأنت ملا بتشرتي عملة ورقية بعملة ورقية ، كأنك تشرتي ذهباً بذهب  :الشيخ 
  .صحيح : احلليب 
  .لكن اآلن ما يف مثل مبثل . اليد باليد ، املثل باملثل . سنة وهنا جيب الشرطان املعروفان يف ال :الشيخ 
  .صحيح ، اختلف : احلليب 
  .من هذا اهلبوط واالخنفاض ولذلك فنحن جنيز ذلك للضرورة وليس للمتاجرة  :الشيخ 
  .جزاك اهللا خرياً ، يا شيخنا وبارك اهللا فيكم : احلليب 
  .وإياك  :الشيخ 

  
  السالم عليكم: أبو ليلى 

  وعليكم السالم :لشيخ ا
  كيف حال شيخنا شيخنا كيف صحتكم: أبو ليلى 
  اهللا يبارك فيك أهلني أبا امحد :الشيخ 

  مشتاق لكم كثري: أبو ليلى 
  مرحبا كيف عيالك  :الشيخ 

يوم كنا عند أخينا وفيق ، كان أحد إخوانا طرح عليك مسألة إنه اللي رمت  ...احلمد هللا : أبو ليلى 
زوجها عليها بالطالق ، عفواً اللي رمت املصحف هذه املرأة  يف واحد من إخواننا طلبة املصحف وحلف 



العلم يستدل ملا سيدنا موسى ملا رمى األلواح ، ملا رجع إىل قومه رمي األلواح ، هل هذا االستدالل صحيح 
  ؟

  يا أخي بدنا نفهم استدل على ماذا ؟ :الشيخ 
  .تنازعت هي وزوجها على قصة هذه املرأة ملا : أبو ليلى 
  شو كان جوابنا ؟ :الشيخ 

  .خل أخانا علي حيكي معك يف هذه  ...جوابك : أبو ليلى 
أستاذي ملا تكلم هذا الرجل عن امرأة سيئة اخللق زوجته ، أنه ملا كان يتكلم معها ويأمرها وينهاها : احلليب 

أنت قلت طبعاً هذا ال جيوز وهذه امرأة حىت أمرها أن حتلف على القرآن فرمت القرآن بشدة على األرض ، ف
  .سيئة اخللق ، وال يرفع له عمل من حتته امرأة سيئة اخللق وننصحه بالطالق إىل آخر هذا الكالم 

  فاآلن أبو ليلى شو سؤاله ؟ :الشيخ 
د فاآلن اللي بسأله أن نفس هذا السائل يبدو أنه بعض الناس فقالوا له إن مثل هذا العمل ال يع: احلليب 

  .حراماً أو كفرا أو شيء من هذا ؛ ألنه موسى ملا رجع إىل قومه ألقى األلواح 
اهللا يهديه ، هذا قياس مثل ما يقولوا عنا يف الشام ، قياس املالئكة على احلدادين ، يقيسون موسى   :الشيخ 

قلنا بفسقها فسقاً على  إال أن حنن ما قلنا بتكفريها ،.اهللا يهديهم . كليم اهللا على املرأة الفاسقة الفاجرة 
  .فسق 
  .صحيح وال شك وال ريب : احلليب 
  .أينعم  :الشيخ 
  .جزاك اهللا خري يا شيخنا ودعواكم الصاحلة يا أستاذي : احلليب 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . وأنتم كذلك  :الشيخ 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته : احلليب 

  
  


